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Protokoll fört vid Svenska eurasierklubbens ordinarie årsmöte lördagen den 9 
mars 2013, Örebro Brukshundsklubbs klubbstuga, Örebro 
 
 
 
13:01 Mötets öppnande: 

Joakim Sandström hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
13:02 Justering av röstlängd: 

Det var 10 röstberättigade medlemmar närvarande samt en gäst, 
föreslagen som ordförande för mötet. Se bilaga 1. 

 
13:03 Val av årsmötesordförande: 

Till ordförande valdes Kjell Andersson 
 
 13:04 Styrelsens anmälan av protokollförare: 

Valdes Anna-Karin Lundberg 
 
13:05 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans 

med mötesordföranden skall justera protokollet: 
Valdes: Leena Korpi och Ylva Malmbom 

 
13:06 Beslut om närvaro- och yttranderätt, för personer enligt § 7 mom 4: 

Kjell Andersson har yttranderätt men ej rösträtt  
 
13:07 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst: 

Kallelse till mötet har i god tid skett både på hemsidan och i 
klubbtidningen. Fastställdes att mötet blivit stadgeenligt utlyst. 

 
13:08 Fastställande av dagordningen:  

Föreslagen dagordning godkändes. 
 
13:09 Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt 

revisorernas berättelse: 
Mötet godkände styrelsens årsredovisning med kompletterande 
kommenterarer om att medlemsantalet sjunkit något från förra årets 495 
till årets 475 medlemmar. Ingen eurasier har MH-beskrivits under året, 
men 7 st har genomfört BPH. 

 
13:10 Fastställande av balans och resultaträkning samt beslut enligt 

dessa uppkomna vinst eller förlust: 
Mötet godkände redovisningen och årets förlust föres över till kommande 
års verksamhet 

 
13:11 Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till 

styrelsen: 
Det fanns ingen rapport vid mötet, men vad vi minns har det som 
bestämdes vid förra årsmötet blivit gjort. 
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13:12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen: 

Mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

13:13 A Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan: 
Verksamhetsplanen godkändes av mötet med en ändring i förslaget så 
näst sista meningen lyder: att ta emot och samla information om 
sjukdomar. 

13:13 B Föredragning av styrelsens budgetplan: 
Det fanns ingen budget från styrelsen på mötet, Ylva Malmbom 
utformade därför en rambudget som godkändes av mötet. Mötet enades 
om att klubbtidningen måste bli mycket billigare än tidigare år.  
Se bilaga 2. 

 
13:13 C Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår: 

Styrelsen föreslog höjda avgifter men mötet beslutade att avgiften för 
2014 skall vara oförändrad. Det går att genomföra i och med att 
tidningen skall bli billigare. Medlemsavgiften blir för fullbetalande medlem 
300:-, för familjemedlem 100:-, för valpgåvomedlem 150:- och för 
utländska medlemmar 300:-. 
 

13:14 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen 
samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning: 
Till ordförande på ett år valdes enligt valberedningens förslag Eva 
Ohlsson, omval 
Till ordinarie ledamöter valdes enligt valberedningens förslag 
Ylva Malmbom, fyllnadsval 1 år 
Leena Korpi, fyllnadsval 1 år 
Laila Johnsson, omval 2 år 
Carina Larsson, nyval, 2 år 
Emma Östman, nyval 2 år 
Kvar sen tidigare är Lotta Jegestam Lignell, 1 år kvar 
 
Till suppleanter på 1 år valdes Tomas Tegnér, suppleant 1 och Helena 
Bohman, suppleant 2. 

 
13:15 Val av 2 revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna 

Till ordinarie revisorer på ett år valdes Anna-Karin Lundberg och Malin 
Hedlund. Till revisorsuppleanter på ett år valdes Ulla-Carin Totney och 
Måna Qvist Eriksson. 

 
13:16 Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna: 
 Till sammankallande på ett år valdes Nina Enlund 
 Till ledamot i valberedningen på två år valdes Suzanne Bengtsdotter 

Till ledamot i valberedingen, fyllnadsval på ett år, valdes Christel 
Fredriksson  

 
13:17 Beslut om omedelbar justering av punkterna 14, 15 och 16: 

Mötet fann punkterna 14,15 och 16 omedelbart justerade. 
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13:18 Övriga ärenden: 
I och med att hemsidan gjorts om läggs forumet ned eftersom det på 
sista tiden inte varit särskilt välbesökt och det varit svårt att hitta 
personer som övervakar innehållet. 
 

13:19 Tacka avgående styrelsemedlemmar: 
 Ylva tackade de som arbetat i styrelsen och lämnade över en present. 
 
13:20 Mötets avslutande: 

Kjell tackade för ett bra och uppfinningsrikt möte. Joakim tackade alla 
som närvarit vid årets möte och förklarade årsmötet avslutat. 

 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Anna-Karin Lundberg 
 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Kjell Andersson  Leena Korpi  Ylva Malmbom 
mötesordförande  
 
 
 

JUSTERAT 


